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Innovatief groeien en leren 



Welke competentie zou jouw carrière een boost geven?

Surf naar www.menti.com en vul in!
Code: 14 76 68



Van wie zou je deze vaardigheid willen leren?                        
(Naam - Rol - Eigenschappen - Bedrijf)

Surf naar www.menti.com en vul in!
Code: 14 76 68



ESF SWITCH – PILOOTPROJECT IN VLAANDEREN

SWITCH-LEREN

• Levenslang leren als sleutel tot competitiviteit in de toekomst

• Werkplekleren 
• In dit SWITCH-project: drone-gerelateerde competenties 
• Werknemers draaien tijdelijk mee in een andere werksetting

• En keren vervolgens terug naar hun eigen job
• Te verwerven competenties worden helder gedefinieerd op voorhand

• 8 pilootprojecten in Vlaanderen + lerend netwerk 



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Onderzoeker van proefcentrum fruit / landbouw
Switch met een zelfstandig drone-piloot



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Welke drones brengen welke parameters best in beeld? 
Hoe hoog moeten we onze piloten laten vliegen voor 
maximaal resultaat? 
Wat kan er nog meer met drones, buiten wat wij zien? 

Proefcentrum: ontdekt inzetbaarheid van drones
Piloot: deelt kennis, verkent noden van potentiële klant

Onderzoeker van proefcentrum fruit / landbouw
Switch met een zelfstandig drone-piloot



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Beveiligingsfirma
Mee aan de slag in bouwbedrijf 

waar met drones gewerkt wordt



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Hoe drones inzetten om werf te beveiligen? 
Welke uitdagingen zijn er op werven? Welke kansen brengen 
drones?

Beveiligingsfirma: verkent mogelijke noden bij bouwbedrijf
Bouwbedrijf: kan beveiliging verbeteren, kansen voor drones 
verkennen

Beveiligingsfirma
Mee aan de slag in bouwbedrijf waar met drones gewerkt wordt



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Bedrijfsleider drone-bedrijf
Switch met bedrijfsleider beveiligingsfirma



ESF SWITCH – ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE SWITCHEN ERUIT KAN ZIEN

Wat zijn uitdagingen als bedrijfsleider? Hoe je 
bedrijfsvoering aanscherpen? 

Drone-bedrijf: scherpt competenties ‘bedrijfsvoering’ aan
Beveiligingsfirma: krijgt doorheen het proces inhoudelijk 
input ivm drones en mogelijkheden in deze sector

Bedrijfsleider drone-bedrijf
Switch met bedrijfsleider beveiligingsfirma



Wat zijn voor jou de kritische succesfactoren om 
dit soort leren toe te passen?

Surf naar www.menti.com en vul in!
Code: 14 76 68



stelt je in staat om op een duurzame manier 
met de uitdagingen van deze 

razendsnelle en veeleisende wereld om te gaan

zowel het individu als de organisatie







Wat kunnen we voor jou betekenen?

Vera Hoogsteyns – Onderzoeker IHR
Evi Knuts – Onderzoekshoofd
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